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ÚVODNÍK
Ak
by
sme
nevedeli, čo je to
nešťastie a smútok,
asi by sme si ťaţko
uvedomili, ţe sme
šťastní
a spokojní.
Keby
sme
občas
nebývali smutní, ani
by sme netušili, kedy vlastne smutní nie
sme, kedy náme pocit radosti, šťastia.
Šťastie – príjemný pocit, keď sa cítime
uvoľnení, plní radosti. Nechceme, aby
tento pocit skončil. Stav spokojnosti so
ţivotom, blaho, ktoré pociťujeme ako
radosť, spokojnosť, povznesenie. Taký
stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej
vnútornej spokojnosti. K šťastiu patrí
prvok náhody, ktorý často prichádza ako
dar.
Šťastie je komplexný záţitok radosti
s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí,
očakávaní a vystupuje ako cieľ ľudskej
túţby a konanie, jeho dosiahnutie sa
stáva zmyslom ľudského ţivota. Môţe
vystupovať
ako
dobro,
ktorého
dosiahnutie je moţné prostredníctvom
úspechu, moci, zdravia, lásky.
Rudolf Kyčerka
redaktor KM

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 23.februára
2010 v uznesení č.3/2010
A/ Berie na vedomie:
1. Prezentáciu verejného a parkového
osvetlenia so svetelnými diódami od
spoločnosti SGH s.r.o., Senec
2. Splnenie uznesenia č. 1/2010
3. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok
2011 a 2012
B/ Schvaľuje:
1. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok
2009
2. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok
2010
3. Člena kontrolnej komisie Mikroregiónu
Západný Tribeč p.Ericha Gregora
4. Finančný príspevok pre Úniu
nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ZO č. 36 Topoľčany, Pribinova 14 vo
výške 16,60 Eur
5. Finančnú dotáciu pre OFK Kovarce na
rok 2010 vo výške 4 000,00 Eur.
C/ Súhlasí:
1. S uverejnením inzerátu v krajskom
týţdenníku
„MY“
na
uskutočnenie

výberového konania na obsadenie miesta
hlavného kontrolóra Obce Kovarce
2. S predĺţením nájmu priestorov v ZŠ
Kovarce s.č. 164, 1 miestnosť o výmere
12 m2 nachádzajúca sa na prízemí ZŠ,
do 30.6.2010 pre nájomcu p. Mariána
Čitárskeho, IČO: 40 362 531, Kovarce
č.310
3. S poskytnutím finančného príspevku
vo výške 230,00 Eur pre ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska v Kovarciach na
zakúpenie masáţneho matraca
4. S odpustením platenia poplatkov za
odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou pre p.Jaroslava Šišmiča,
bytom Kovarce č.59 do konca roka 2010

65. VÝROČIE
OSLOBODENIA OBCE
29.marca si naša obec pripomína
výročie – 65 rokov oslobodenia našej
obce. V tento deň pred šesťdesiatimi
piatimi rokmi, keď sa chýlila ku koncu
druhá
svetová
vojna,
vojská
protifašistickej koalície završovali poráţku
Nemecka a oslobodili aj našu obec. Po
rokoch temného fašistického útlaku,
ničivého
pustošenia
a zbesilého
vraţdenia sa ţivot našej dediny napĺňal
pokojom a radosťou z mieru, i keď slzy
radosti nad skončeným zlom sa
v mnohých rodinách miešali so slzami
nad obeťami, nad tými blízkymi, ktorí uţ
nikdy neprídu, po ktorých zostali len
mohyle, pamätníky či prosté hroby, a so
strachom nad osudom zajatých či
nezvestných, ktorých návrat ich príbuzní
túţobne očakávali.
Počas vojnového stavu boli obrovské
materiálne škody, ľudské utrpenie sa
však vyčísliť nedá. Preto z vďačnosti
a úcty za poloţené ţivoty počas druhej
svetovej vojny zmeňme svoje myslenie
a konanie, lebo oni si to určite zaslúţia.
Pietny akt bude prejavom našej
neutíchajúcej
vďaky
a úcty
k ním
a zároveň prísľubom nás všetkých pre
dobré ľudské súţitie.
ZO SZPB KOVARCE

ŠPORTOVÉ OZVENY
KOVARSKÁ
HALOVÁ LIGA
2009/2010
14.KOLO
Internazionale – AC ŠAMA-HU
15 : 9
Forest – Belasí
19 : 9
Lazio – Oponice
7:2
INFA – Hoťapo
0 : 3 kont.
1
2
3
4
5
6
7
8

Internazionalle
Forest
Hoťapo
Lazio
Oponice
AC ŠAMA-HU
INFA
Belasí

14
14
14
14
14
14
14
14

11-1-2
10-1-3
9-3-2
7-3-4
6-2-6
4-2-8
2-0-12
1-0-13

136:64
150:92
104:58
110:86
109:92
91:131
77:147
59:166

Konečné poradie strelcov:
56 gólov: Labuda P.
36 gólov: Šiška
28 gólov: Bazala
27 gólov: Tomašovich
26 gólov: Bobošík
25 gólov: Aneštík
24 gólov: D.Kutňanský, Matejčík
22 gólov: Hula
20 gólov: M.Višňovský, J.Kovačik,
T.Kovačik
19 gólov: Ambróz, Štadler, J.Gerši
18 gólov: Chuťka
17 gólov: Švec
15 gólov: Jankovič
14 gólov: M.Bartonik, L.Klačanský
13 gólov: M.Kovačik, Belan
12 gólov: Š.Šuta, Skubeň, Miroslav
Mekýš
11 gólov: Benko, P.Ryban, Zachara,
F.Jančovič
10 gólov: P.Košecký, Urbánik, Benďík
9 gólov: O.Kutňanský, Kováč, Kerek,
Budaj, Beňo, L.Krošlák
8 gólov: Mičina, Arpáš
7 gólov: Mihálik, Krchňavý
6 gólov: L.Višňovský, Potoč, M.Chobot,
Pakši, Bizoň, J.Ryban, Miloš Mekýš
5 gólov: R.Bartonik, Miklovič, P.Kusý,
S.Mekýš, Kijac, Német

34
31
30
24
20
14
6
3

4 góly: Bujna, Turčan, Síleš, Černo
Marek
3 góly: M.Košecký, Ondruš, Kuchar,
M.Kusý, R.Ryban, Bisák, Král, Aţaltovič
2 góly: Košťál, Zeliska, Morvay, Kyčerka
1 gól: Ďurík, M.Grác, Buček, Ševčík,
Piaček,
Michalík,
R.Chobot,
Lipa,
O.Krošlák, Rypák, Krajčovič, Magdina,
Lukáč, Činčura

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
A-mužstvo
Nemčice – KOVARCE
2:0
KOVARCE – Klátová Nová Ves
0:3
KOVARCE – D.Lefantovce
3:1
góly: Kovačik Marek 2,
Krošlák Lukáš
Rudolf Kyčerka
redaktor KM

ZO ŽIVOTA
SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ
RODINA
DOCHODCOV
SA ROZRASTÁ
Skutočne. Milé
aţ
rodinné
prostredie
vytvorili
dôchodcovia, ktorí sa zišli
na výročnú členskú schôdzu dňa
8.marca 2010 pri príleţitosti stého
výročia
Medzinárodného dňa ţien.
K oslave prispela spevácka skupina
Nezábudka vlastnou skladbou a inými
piesňami.
Správa vyjadrovala aktívny podiel
dôchodcovskej
organizácie
na
celoobecnom dianí pri rôznych výročiach,
pamätných
udalostiach,
tradičných
oslavách,
ktoré
sa
uskutočňuje
v priebehu roka nielen v obci, ale
i regióne. Organizuje aj vlastnú činnosť,
čím upevňuje dobré vzťahy ľudí k sebe
najvzájom, zdruţuje a priťahuje nových
členov z radov mladších dôchodcov. Za
posledné obdobie pribudlo pribliţne

dvadsať nových členov. Kaţdé takéto
stretnutie je vydarené, o čo sa zasluhujú
všetci
účastníci
svojou
disciplinovanosťou,
príjemnou
náladou,
ústretovosťou a ochotou prispieť k jeho
čo najlepšiemu vyznamu. Nechýba ani
občerstvenie, ktoré za spoločným stolom
dotvára rodinnú atmosféru, piesne,
rozhovory, veď nie kaţdodenne sme
takto spolu. Príjemný dojem z podujatia
vyjadrujú osobne srdečným poďakovaním
pri rozlúčke. V tom je zmysel nášho
diania.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO ZVAZU
ZÁHRADKÁROV
Kaţdý
správny
hospodár, po skončení
sledovaného
obdobia
zhodnotí
dosiahnuté
výsledky
a analyzuje
príčiny
prípadných
neúspechov
a stanovuje si nové úlohy pre ďalšie
obdobie. S týmto vedomím smerovali
kroky členov
základnej organizácie
Slovenského
zväzu
záhradkárov
27.februára 2010 do spoločenskej sály
kultúrneho domu na výročnú členskú
schôdzu.
Z celkového
počtu
46
pozvaných, sa rokovania zúčastnilo 40
členov čo bola účasť 87 %. Pre chorobu,
pracovné povinnosti sa ospravedlnili 6.
V rokovacej miestnosti na nich čakali
slávnostne stoly s bohatou výzdobou
jabĺk z vlastných záhrad a jemným
pečivom. Po voľbe jednotlivých komisií
prišla na rad správa o činnosti za rok
2009. Boli v nej podrobne rozobraté
všetky oblasti záhradkárskej problematiky
od zasadnutí výboru aţ po finančné
hospodárenie. Bolo konštatované, ţe ani
v roku 2009 sa nepodarilo urobiť ţiadnu
odbornú alebo kultúrno – spoločenskú
akciu pre nezáujem členov ani ostatných
občanov. Rok 2009 bol aj posledným
rokom päťročného volebného obdobia.
Vo voľbách výročná členská schôdza
potvrdila doterajší výbor aj kontrolnú
a revíznu komisiu.

V roku 2010 boli prijaté nasledovné
úlohy:
- usporiadať výstavu ovocia, kvetov a
zeleniny ako odbornú a propagačnú akciu
- v spolupráci so Základnou školou
v Kovarciach zaloţiť krúţok Mladý
záhradkár.
Záhradkárstvo a ţivotné
prostredie
veľmi
úzko
súvisia,
preto nám
záhradkárom nemôţe byť ľahostajné, aké
v našej obci je, záleţí nám na čistote
a vzhľade našej obce. Pre zlepšenie
tohto stavu v spolupráci s Obcou Kovarce
(ak obec bude mať záujem) vyhlásime
súťaţ o najkrajšiu predzáhradku. Po
vyjadrení obce budú v Kovarskom
mesačníku zverejnené podmienky súťaţe
a spôsob hodnotenia.
V roku
2010
usporiadame
jednodňové tématické
zájazdy na
záhradkárske výstavy Flóra Bratislava,
Agrokomplex Nitra a pod. Pre kultúrne
vyţitie plánujeme návštevu divadelného
predstavenia a návštevu hradu Červený
Kameň.
Vyvrcholením záhradkárskej činnosti
bude výstava ovocia, zeleniny a kvetov
v mesiaci september 2010. Všetkých
akcií sa môţu zúčastniť aj ostatní
občania. Veľmi srdečne Vás privítame na
výstave ako vystavovateľov, alebo
návštevníkov. Takmer sedem desaťročí
sa tradujú prvé pokusy o preštepovanie
ovocných stromov prvými priekopníkmi.
Organizované záhradkárstvo má vznik
v roku 1957. Za tú dobu sa veľa zmenilo
v pestovaní, agrotechnike, v odrodách
v ošetrovaní ale i uskladňovaní. Jedno sa
však
nezmenilo.
Vzťah
človeka
k záhradkárstvu. Ten aj dnes musí byť
úprimný, čistý. Záhradkár pracuje zo
ţivou prírodou, ktorá sa nedá oklamať.
Veľmi citlivo reaguje na všetko, čím sa jej
ublíţi. Záhradkári pracujú s láskou a nie
z donútenia.
Čím
viac
práce
v záhradkách vynaloţíme, tým viac sa
nám odmenia krásnymi voňajúcimi
kvetmi,
chutným
ovocím,
či
nezastupiteľnou zeleninou.
Niekedy
môţe sama príroda so svojimi vrtochmi
skaziť aj to najväčšie úsilie. Aj tak však
vţdy zostane čosi pre potešenie.
Hajnovič Štefan
predseda ZO SZZ Kovarce

MAREC
MESIAC KNIHY
K N I H A – pre niekoho nepredstaviteľný
pomocník,
radosť,
potešenie,
kaţdodenná potreba, pre iného vec, ktorú
pre svoj ţivot nepotrebuje a vníma ju ako
zbytočnosť.
Kniha nám dáva moţnosť hrať sa so
slovami,
s predstavami,
s nápadmi,
s príbehmi,
s písmom
i obrázkami,
napomáha vyjadrovaniu sa, všímaniu si
gramatickej správnosti písaného textu
a veľa iného, potrebného k ţivotu okrem
poznatkov, ktoré nám ponúka.

Prečo čítať knihy?



pre „silu zaţitia“, pre
radosť z objavovania iného pohľadu na
svet



pre potrebu poznávať svet, kde
ţijú aj iní ľudia - aj iní majú naozajstné
ţiale, aj iní sa vedia naozajstne tešiť



pre
pocit
soli
v očiach
a stiahnutého hrdla zo vzrušenia či
napätia, čo sa stane s hlavným hrdinom



pre tichú radosť, vyvolávajúcu
úsmev či pocit krásneho smútku a tajných
sĺz



pre
rozhorčenie
nad
nespravodlivosťou či zadosťučinením nad
víťazstvom dobra, pre hlboký súcit
a rovnako hlboké odsúdenie zla



pre pocit „krídel“, a veľa iných
vecí, ktoré patria k ţivotu



pre
potešenie
príbehov, pre slobodu
fantázie, pre múdrosť
myšlienok.

z krásnych
našej

Keď narodí sa maličký,
dar videnia má pod viečkami,
dar počutia má v nežnom ušku,
dar dotyku má v prštekoch,
dar chuti pozná v prvom dúšku,
dar vône v jarných kvetoch.
K tým darom skrátka,
dar reči pridá dieťatku matka.
A to všetko sa od
malička
deti
učia
prostredníctvom
rozprávok.
Bez
rozprávok si detstvo
vlastne
ani
nedokáţeme predstaviť.
Na celom svete, vo všetkých kultúrach
a vo všetkých podobách sa deťom
rozprávajú príbehy, ktoré sa v skutočnosti
nikdy neodohrali, v ktorých vystupujú
bytosti a tvory, ktoré ţiaden prírodovedec
nezaregistroval, v ktorých sa dejú veci
neuveriteľné a nadprirodzené, odporujúce
fyzikálnym
zákonom.
Ale
sila
predstavivosti a kúzlo rozprávkového
slova sú silnejšie ako zákon gravitácie.
Spracovala:
Bc.Zdenka Bujnová, redaktor KM

Kniha
nás
sprevádza po celý
ţivot. Uţ malé
dieťa
objavuje
vonkajší
svet
prostredníctvom
obrázkovej kniţky
– leporela. Ţiak
spoznáva
prvé
písmenká
zo
šlabikára a skladá prvé slová a vety. Ako
deti sme zaspávali nad rozprávkovou
knihou a snívali o fantastickom svete jej
hrdinov. Denne sme brali do rúk
učebnice, z ktorých sme sa učili
a dozvedali sme sa nové informácie.
Kniha sa stala naším
učiteľom,
spoločníkom vo voľných chvíľach, ale
najmä dobrým priateľom.

Je však kniha ozaj naším priateľom?
Prečo teda mladí ľudia uţ nečítajú?
Spôsobila to moderná technika alebo
nezáujem, lebo je ľahšie pozrieť si film,
ako prečítať knihu. Takto sa mladí ľudia
ochudobňujú o záţitky, o preţívanie toho,
čo nám poskytuje literatúra.
Je však na nás, aby sme nedovolili
mládeţi zabúdať na čítanie. Musíme ich
viesť k tomu, aby nachádzali a objavovali
krásu slova, aby vedeli recitovať a tešili
ich všetky chvíle preţité nad básňami,
poviedkami alebo románmi.
V škole
vyuţívame
príleţitosti
a moţnosti
a poriadame
súťaţe
v recitácii, uskutočňujeme rôzne akcie
zamerané na
rozvoj pisateľských
a čitateľských schopností. Kaţdoročne sa
uskutočňuje
súťaţ
v prednese
Hviezdoslavov Kubín.
Tento rok sme sa zišli 25. februára
v čitárni, kde sa uskutočnilo školské kolo.
Záujem o súťaţ bol veľký, veď aţ 27
ţiakov od 2. po 8. ročník sa prišlo
predstaviť a zarecitovať básničku alebo
krátky príbeh. Úspešní boli hlavne tí ţiaci,
ktorí si vybrali poéziu. Z nich boli najlepší
traja ţiaci, ktorí skončili na prvých
miestach v jednotlivých kategóriách –
Monika Havranová z 2. triedy, Marián
Spevár zo 7. triedy a Peter Koňoš z 8.
triedy. Marián Spevár a Peter Koňoš
reprezentovali našu školu aj v obvodnom
kole v TOS Topoľčany, kde skončil M.
Spevár na 2. mieste.
Marec je uţ tradične mesiacom knihy.
Pripomenieme si to nielen výstavkou
zaujímavých
kníh
spojenou
s ich
predajom, ale aj inými sprievodnými
podujatiami. Týţdeň budeme venovať
hlasnému čítaniu a rozboru prečítaných
textov,
na
vyučovacích
hodinách
tvorivého čítania sa zameriame na čítanie
rôznych druhov kníh.
Veríme, ţe aj tieto aktivity oslovia
našich ţiakov, objavia krásu slova a budú
mať radosť a záţitok z prečítanej knihy
a navţdy bude platiť známe príslovie :

,,Knihy sú ľuďom tým,
čím sú vtákom krídla.“
Mgr.Ľubica Jakubíková
Základná škola Kovarce

DEŇ UČITEĽOV
Vyše štyristoročná história
školy v našej obci „vyorala
hlbokú brázdu na národa
roli
dedičnej“.
Najvýznamnejšiu
úlohu
v tomto procese zohráva
učiteľ. Učiteľstvo patrí k najkrajším
a najzodpovednejším povolaniam. Je
šťastím učiteľa, ak je jeho poslaním. Od
začínajúceho prváčika – ţiaka, aţ po jeho
dospievanie a dozrievanie v osobnosť je
v rukách, v talente a v schopnosti učiteľa
vychovávať a vzdelávať jeho zverencov –
ţiakov a študentov. Učiteľa mnohokrát
napĺňa pocit hrdosti i dojatia, ak sa mu
dielo vydarí a dočká sa zaslúţenej vďaky
od tých, ktorým zasvätil svoj ţivot. Je to
zároveň aj neľahká úloha. Aj keď sa
zdokonalili
podmienky
vzdelávania
a okrem kriedy a tabule pribudli moderné
prostriedky k skvalitňovaniu vzdelávania,
k formovaniu osobnosti ţiaka sa vyţaduje
od učiteľa veľa schopností, tvorivého
prístupu k rôznorodosti a typu ţiaka.
Denne pristupuje k nemalému počtu
ţiakov, aby im odovzdával zo seba svoje
skúsenosti, dobrú prípravu a rozmanitosť
foriem, ako čo najúčinnejšie zapôsobiť
a dosiahnúť
vzájomnú
interakciu
výchovnovzdelávacieho
postupu
k jednotlivcom. Na dobrom učiteľovi veľa
záleţí a od dobrého kolektívu veľa závisí.
Obec vytvára priaznivé podmienky pre
ich pôsobenie. Aj napriek tomu, ţe
vzdelaný národ sa pokladá za najväčšiu
hodnotu spoločnosti, práca učiteľa nie je
dostatočne honorovaná a profesia učiteľa
nie je prioritou. Výber učiteľského
povolania je skôr vecou srdca a rozumu
vlastného rozhodnutia. Takíto zanietení
učitelia sa s úspechom podieľajú na
vzdelávaní národa, spoločnosti. Patrí im
naša vďačnosť, úcta a uznanie.
Príjmite v deň vášho sviatku –
ku dňu učiteľov naše
úprimné blahoţelanie
od rodičov a občanov
našej obce.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

JUBILANTI
MAREC









Kompanická Jozefína–85 rokov
Jurík Jozef

– 85 rokov

Illáš Rudolf

– 82 rokov

Holáková Jozefína

– 80 rokov

Erdélyi Ján

– 70 rokov

Rybanský Vladimír

– 60 rokov

Szabová Ludovika

– 60 rokov

Čitarský Milan

– 60 rokov

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NARODENIE
DIEŤAŤA
TEREZA PALMANS
narodená 4.2.2010
Otec: Hugo Palmans
Matka:
Eva
Palmans
Hulová
rod.Hulová
SAMUEL HIPPÍK
narodený 26.2.2010
Otec: Jozef Hippík
Matka: Eva Kutňanská
ALŽBETA HAVRANOVÁ
narodená 28.2.2010
Otec: Juraj Havran
Matka:
Michaela
rod.Detersová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

